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DECLARAÇÃO DE ESTIMATIVA DE RESÍDUOS GERADOS 
Eu, _______________________________________________ 1, portador (a) do documento de identidade RG 

nº_______________ e inscrito (a) no Cadastro de Pessoa Física CPF/MF sob o no __________________, proprietário 

(a) do imóvel localizado à __________________________________2, ____________3, ________4, _________5, 

inscrito no Cadastro de Imóveis do município de Suzano sob o nº ___________________6 e, inscrito no Cartório de 

Registro de Imóveis (CRI) sob o número de Matrícula ________________, DECLARO para os DEVIDOS FINS que a 

estimativa de resíduos de construção civil gerados nesta obra é de _________7. __________ 8. 

Estes valores foram estimados pelo (a) __________ 9 __________________10 __________________11 POR MIM 

CONTRATADO, responsável pela APROVAÇÃO DO PROJETO. 

 

Declaro estar ciente de que devo contratar transportadores de resíduos da construção civil CADASTRADOS NO 

PROGRAMA CAÇAMBA VERDE junto à Prefeitura Municipal de Suzano, nos termos das leis complementares 

municipais no 291/16 e no345/20. 

 

DECLARO ESTAR CIENTE de que deverei comprovar a destinação adequada destes resíduos quando da solicitação do 

ALVARÁ DE OCUPAÇÃO e caso os comprovantes não atendam à estimativa aqui apresentada, deverei apresentar 

uma justificativa para a discrepância de valores. 

 

DECLARO SEREM VERDADEIRAS todas as informações apresentadas pelo profissional por mim contratado, por meio 

de documentos, textos ou desenhos, e que a falsidade, inexatidão ou irregularidade das mesmas estão sujeitas às 

penas da Lei.  

 

Por ser expressão da verdade FIRMAMOS o presente. 

 

Suzano, ___ de ________ de 20___ 

 

________________________________ _________________________________ 

Nome do Proprietário da Área Nome do Profissional Responsável 
 

Os Termos e Declarações, a serem apresentados à Prefeitura devem ser elaborados pelos interessados em papel próprio, podendo-

se utilizar papel timbrado da empresa quando for o caso (não utilizar o brasão da Prefeitura).  

Este documento é um modelo que contém as informações mínimas exigidas pela Prefeitura.  

                                                           

1 Colocar nome completo do proprietário (a). 
2 Nome da Rua. 
3 Nome do Bairro. 
4 Número do Lote. 
5 Número da Quadra. 
6 Número da Inscrição Cadastral. 
7 Volume ou massa estimada de resíduos da construção civil a serem gerados. 
8 Unidade de medida do resíduo gerado (m³). 
9 Colocar se é Arquiteto ou Engenheiro. 
10 Nome do profissional. 
11 Colocar número da carteira profissional. 



Prefeitura Municipal de Suzano 

Estado de São Paulo 

 

1
9
4
9

1
9
1
9

 

 

REFERÊNCIAS PARA CÁLCULO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL GERADOS* 

 

 

Seguem abaixo valores de referência para o cálculo da quantidade de resíduos a serem gerados em uma obra. Ressalta-se que estes 

valores são apenas referências e que o profissional responsável técnico é quem deve fazer essa estimativa de acordo com o 

planejamento de obra, os materiais utilizados e o método construtivo adotado. 

 

Referência Bibliográfica Taxa de geração 

MARQUES NETO, J. C.; SCHALCH, V. Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição: Estudo da 

Situação no Município de São Carlos, SP. Engenharia Civil, Minho, Portugal, v. 36, p. 41-50, 2010.  

TG = 137,02 kg/m² 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Manual de orientação: como implantar um sistema de manejo e 

gestão nos municípios. Vol. 1. 2005 

TG = 150 kg/m² 

 

O valor final calculado a ser apresentado na declaração deverá estar na unidade de medida metros cúbicos (m3) 

 

 

 

Esta página consiste em conteúdo informativo, não deve ser incluída na declaração a ser entregue. 


